
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _21.03.2016_ № _3/3-9-183-16_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення Х Всеукраїнського Зльоту
учнівських лісництв загальноосвітніх і
 позашкільних навчальних закладів

На  виконання  Плану  Всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2016  рік»  (за  основними  напрямками
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  від  25.12.  2015  № 1360,  та  наказу  від
14.05.2012 № 575 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських
лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів», з 11 до 13 травня ц.р. у
Черкаській області  Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
спільно  з  Черкаським  обласним  центром роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної  ради за  участі  Черкаського обласного управління лісового та  мисливського
господарства  буде  проведений  Х Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.  Положення про захід розміщено
на сайті www.nenc.gov.ua.

До  участі  в  заході  запрошуються  команди  учнівських  лісництв  навчальних
закладів областей та міста Києва. До складу команди входять 5 осіб: 3 учні віком від 13
до  18  років,  1  керівник  учнівського  лісництва,  1  представник  базового  лісового
господарства.

Заявки  на  участь  у  зльоті  подати  до  1  квітня  на  електронну  адресу:
obdarovaniditu  @  ukr  .  net.

Заїзд, розміщення та реєстрація делегацій  – 11 травня до 11.00 год. за адресою:
м. Черкаси, вул. Смілянська, 144, готель «Нива».

Проїзд від Черкаського залізничного вокзалу: маршрутними таксі № 26, 28 до
зупинки готель «Нива».

Від’їзд  учасників  –  13  травня  після  14.00  год.  Керівників  команд  просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Додаткова  інформація  за  тел.:  у  м.  Київ  –  0  (44)  430-02-60,  у  м.  Черкаси  –

0 (97) 222-11-85 (контактна особа Баданюк Валентина Миколаївна).

Заступник директора департаменту           В. О. Карбишева

Середницька А.Д. 481-32-51, Вербицький В.В. 430-02-60
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